แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

สานักบริหารงานบุคคล กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

สานักบริหารงานบุคคล กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คานา
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องตามเกณฑ์คุ ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการดาเนินการ
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่ ง เน้ นทรั พยากรบุ คคล เพื่ อให้ บุคลากรมีความรั ก
ความผูกพัน มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร ซึ่งจะส่ง ผลต่อการทางานของบุคลากรและความสาเร็จ
ตามเป้าหมายของ กอ.รมน.
สานั กบริ หารงานบุค คล กองอานวยการรัก ษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สบค.กอ.รมน.)
เป็นหน่วยงานที่กากับ ดูแล การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หนึ่งในภารกิจสาคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจ และ
การสร้างความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ ของ กอ.รมน. รู้สึก
มีคุณค่า เกิดความรักความผูกพัน มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
กอ.รมน. ซึ่ง แสดงถึง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขวัญ กาลังใจที่ดี ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รักและพร้อมทุ่มเทให้กับงาน ผลงานที่ได้มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายของ กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน. จึ งได้ จัดท าแผนกลยุทธ์ เสริ มสร้ างความผูกพั นของบุค ลากร ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานต่อไป

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรของ กอ.รมน.
ความสาคัญของความผูกพัน
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
กรอบแนวคิด
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์รายงานการสารวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อความผูกพัน
ข้อเสนอแนะความเร่งด่วนในการปรับปรุง
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.

1
๓
๓
๕
๖
๗
1๕
๑๗
๑๘

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
๑๙
แผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ภาคผนวก
แบบสารวจ
เรื่อง “แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน.”
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
“แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน. ประจาปี ๒๕๖๓”
Timeline การจัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

๗

ตารางที่ 2

ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ
ด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน.

๙

ตารางที่ 3

ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ
ด้านปัจจัยค้าจุนของบุคลากร กอ.รมน.
ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยสภาพแวดล้อม
ของบุคลากร กอ.รมน.
ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร กอ.รมน.
ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรใน กอ.รมน.โดยรวม

๑๐

จุดเด่นขององค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงในองค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

๑๔
๑๔

ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ ๘

๑๒
๑๓
๑๓

๑

การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
ความสาคัญของความผูกพัน
การปฏิบัติงานในระบบราชการ ได้มีการพัฒนากรอบแนวทางยกระดับสู่ระบบราชการ ๔.๐
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ ๔.๐” ที่มีการทางานอย่างเปิดกว้าง
และเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการทางานโดยยึดประชาชนเปนนููนย์กลาง (CitizenCentric Government) เปนนองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance) โดย
อาูัยปัจจัยการสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่
การเปนนดิจิตัล (Digitization/ Digitalization) ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเปนนหลัก เปนนที่ไ ว้วางใจและเปนนที่พึ่งแก่ประชาชนได้ และมีการพัฒนา
เครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเปนนระบบราชการ ๔.๐ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
สู่ระบบราชการ ๔.๐ ที่ทาให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา ซึ่งเปนนการประเมิน
ระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐในเชิงบูรณาการ ที่มีการเชื่อมโยงแผนงานและเป้าหมายของหน่วยงาน
รวมถึงสอดรับทิูทางการพัฒนาตามกรอบของยุทธูาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ บนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่ความเปนนเลิู นามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
คุณลักษณะทั้ง ๓ มิติของระบบราชการ ๔.๐ คือ
มิติที่ ๑ ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connectedness Government)
มีความสัมพันธ์กับระบบราชการ ๔.๐ ในหมวดที่สาคัญ ได้แก่
หมวด ๑ การนาองค์กร บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธูาสตร์
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
หมวด ๗ ผลลัพธ์การดาเนินงาน
มิติที่ ๒ การยึดประชาชนเปนนููนย์กลาง (Citizen Centric) มีความสัมพันธ์กับระบบราชการ ๔.๐
ในหมวดที่สาคัญ ได้แก่
หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ

๒

มิติที่ ๓ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance) มีความสัมพันธ์กับ
ระบบราชการ ๔.๐ ในหมวดที่สาคัญ ได้แก่
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธูาสตร์
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
สาหรับการดาเนินการแผนพั ฒนาคุณภาพองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล นั้น กอ.รมน. ได้ให้ความสาคัญกับบุคลากร โดยมีการสารวจ
ความคิ ด เห็ น และน าผลส ารวจมาปรั บ ปรุ ง กระบวนการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในเรื่ อ ง "แรงจู ง ใจ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน." นามาซึ่งการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
อย่างเปนนระบบ ดังนั้น ภายใต้ปัจจัยและแนวทางการดาเนินการ กอ.รมน. ได้มีการกาหนดแนวทางการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร ที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อการดาเนินงานตามภารกิจที่สาคัญของ กอ.รมน. โดยนามา
กาหนดเปน นกิจกรรม/โครงการในการปรับปรุง ทั้ง ด้า นบุคลากร และผลลัพธ์การดาเนิน งานให้เ ปนนไปตาม
แนวทางพัฒนาคุณภาพองค์การ

๓

กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
มีขั้นตอนการดาเนินงานประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒

ก าหนดหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบรวมทั้ ง ร่ วมประชุ มระดมความคิ ดเห็ นในการก าหนดปั จจั ย
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ของ กอ.รมน.
สารวจปัจจัยเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรของ กอ.รมน.

ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔

ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรของ กอ.รมน.
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ู. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๕

ดาเนิน การตามแผนกลยุท ธ์ เสริ มสร้ า งความผู กพั น ของบุ คลากรที่ มีต่ อ องค์ ก ร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ู. พ.ู. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๖

ติด ตามผลการดาเนิ นการแผนกลยุท ธ์ เ สริ มสร้า งความผู ก พัน ของบุ คลากรที่ มีต่ อองค์ ก ร
ประจาปีงบประมาณ พ.ู. พ.ู. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๗

ทบทวนผลการดาเนินงานตามแผน เพื่อนาผลของการดาเนินงาน ปัญ หา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนงานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลการสารวจปัจจัยครั้ง นี้ ได้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS version 17) มีขั้นตอน ดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้
๒. นาข้อมูลทั้งหมดไปประเมินผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการทาแบบสารวจครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
๑. สถิติพื้นฐาน
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒. เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ /ความคิดเห็น
คะแนน ๑
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อยที่สุด
คะแนน ๒
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อย
คะแนน ๓
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง
คะแนน ๔
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก
คะแนน ๕
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากที่สุด
เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนจากจานวนระดับชั้น เท่ากับ ๕ ชั้น (คะแนนจาก ๑ – ๕) เกณฑ์การแปลความหมาย
เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท์ (John W. Best, 1997 : 190)
มีรายละเอียด ดังนี้

๔

เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยใช้การแบ่งช่วงชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๐.๕๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

๕

กรอบแนวคิด
1.ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
1.3 อายุ
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 สถานภาพการรับราชการ
1.6 อายุราชการ
2. ปัจจัยความผูกพัน
2.1 ด้านลักษณะงาน
2.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
2.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน
2.4 ด้านผู้บังคับบัญชา
2.5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.6 ด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก

ความผูกพันต่อองค์กร
1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กร
3. การดารงสมาชิกภาพและเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร

๖

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory)
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) และคณะ ไดู้ึกษาเกี่ยวกับความพึง พอใจในการทางานสรุปว่ า
ความพึ ง พอใจในการทางานกับ ผลการปฏิ บัติ ง าน มี ความสั มพั นธ์ กัน กล่ าวคื อ หากได้ รับ การตอบสนอง
ความต้องการย่อมก่อให้เ กิดความพึงพอใจ ความพึ ง พอใจนามาซึ่ง ความขยัน ขันแข็ง และเสียสละอุทิูตน
เพื่อการทางาน ผลการปฏิบัติงานที่สูงทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย และไดู้ึกษาปัจจัยที่มีผลทาให้มีความสุข และ
ปัจจัยใดที่ทาให้คนไม่มีความสุข พบว่า ตัวแปรที่ทาให้บุคคลในองค์กรเกิดความรู้สึกที่ดี ได้แก่ ความสาเร็จ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง การได้รับการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหว่างการทางาน
ส่วนตัวแปรที่ทาให้บุคคลในองค์กรเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ได้แก่ สภาพการทางาน การบัง คับบัญชา เงินเดือน
ความมั่นคงในงาน กฎระเบียบ และการปฏิบัติขององค์กร และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในงาน เขาจึงได้
สรุป เปน นทฤษฎี ๒ ปัจ จัย ซึ่ง กล่า วถึ งมนุ ษย์ ทุกคนจะมีค วามต้อ งการ ๒ ด้าน คื อ ความต้อ งการทางด้า น
สุขอนามัย Hygiene Needs) หรือปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors) และความต้องการด้านการจูง ใจ
(Motivator Needs) หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic Fators) สาหรับแนวทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg)
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีจูงใจแบบเนื้อหา (Content THeories) ด้วยเช่นกัน
ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กนั้น หากความต้องการทางด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors)
ได้รับการตอบสนองอย่างไม่เต็มที่ มนุษย์จะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่
มนุษย์ก็ยังพึงพอใจไม่ถึงขีดสุดอยู่ดี กลับจะรู้สึกเฉย ๆ ให้มากก็ดี ไม่ให้เลยก็เกิดเรื่อง ฉะนั้น การตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขอนามัยของมนุษย์จะเปนนเงื่อนไขหนึ่งในการลดความไม่พึงพอใจลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถ
จะทาให้มนุษย์พอใจได้ ในขณะเดียวกันหากความต้องการด้านการจูงใจ (Motivator Factors) ได้รับการตอบสนอง
อย่างเต็มที่มนุษย์จะรู้สึกพึงพอใจพร้อมปฏิบัติงานด้วยความรักในหน้าที่ อุทิูตนเองอย่างหนัก รวมทั้งเสียสละ
ทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะรู้สึกเฉย ๆ ไม่ยินดี
ยินร้ายอาจทางานหรือไม่สนใจที่จะอุทิูตนเองแต่อย่างใด สามารถแยกรายละเอียดของปัจจัยได้ ดังต่อไปนี้
๑. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน (Satisfiers) หรือเรียกอีกอย่างว่า ปัจจัยจูงใจ
(Motivator Factors) หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic Fators) ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๖ ด้าน คือ การประสบความสาเร็จ
ในหน้าที่การงาน (Achievement) การได้รับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะของงาน (Work-Itself) ความรับผิดชอบ
(Responsibility) ความก้าวหน้า (Advencement) และการมีโอกาสเจริญเติบโต (Possibility Growth)
๒. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน (Dissatisfiers) หรือเรียกอีกอย่างว่า
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หรือปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ
๘ องค์ประกอบ คือ ความต้องการหรือเป้าหมาย การควบคุมบังคับ เงื่อนไขการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal Relations) เงินเดือนหรือรายได้ (Salary) สถานภาพ (Status) ความมั่นคง (Security) และปัจจัย
ต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัว (Factors in Personal life) ซึ่งโดยสรุปแล้ว ความต้องการภายในหากได้รับการตอบสนอง
มนุษย์ย่อมพึงพอใจ และพร้อมที่จะขยันขันแข็งอุทิูตนเองให้กับงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ดังนั้น จึงควรเลือก
ปัจจัยภายในมาเปนนเครื่องมือในการจูงใจ ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการภายนอก อันเปนนพื้นฐาน
ด้านสุขอนามัย ที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อยังชีพ ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะแก่ระดับความต้องการของแต่ละบุคคล

๗

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน.

.................................................................
จากการูึกษาแรงจูงใจ สภาพแวดล้ อมในการท างาน ความผู กพั นของบุ คลากรใน กอ.รมน. ใช้
แบบสอบถามสารวจข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยกลุ่มตัวอย่างเปนนบุคลากรทางาน ใน
กอ.รมน. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จานวน ๘,๗๖๑ คน ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางต่อไปนี้
ตาราง ๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

เพู (๘,๖๔๗ คน)
ชาย
หญิง

๘,๐๕๘
๕๘๙

๙๓.๒
๖.๘

อายุ (ปี) (๘,๗๕๓คน)
๒๐–๒๙
๓๐–๓๙
๔๐–๔๙
๕๐–๖๐

๓,๘๖๐
๓,๑๖๒
๙๔๓
๗๘๖

๔๔.๑
๓๖.๑
๑๐.๘
๙.๐

สถานภาพสมรส (๘,๗๕๐ คน)
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย

๔,๔๐๔
๓,๙๑๗
๔๒๙

๕๐.๓
๔๔.๘
๔.๙

ระดับการูึกษา (๘,๗๒๐ คน)
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

๖,๙๒๓
๑,๕๖๔
๒๑๔
๑๙

๗๙.๔
๑๗.๙
๒.๕
๐.๒

ประเภทกาลังพล (๘,๕๘๒ คน)
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ

๔,๗๐๕
๒,๙๘๙
๘๘๘

๕๔.๘
๓๔.๘
๑๐.๔

๘
ตาราง ๑ (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

สังกัด (๘,๕๑๓ คน)
กอ.รมน. ภาค ๔ สน.
กอ.รมน. ภาค ๔
กอ.รมน. ภาค ๓
กอ.รมน. ภาค ๒
กอ.รมน. ภาค ๑
กอ.รมน. ส่วนกลาง

๕,๖๓๐
๒,๐๑๙
๑๐๒
๑๘๘
๕๕
๕๑๙

๖๖.๑
๒๓.๗
๑.๒
๒.๒
๐.๖
๖.๒

รายได้ต่อเดือน (๘,๗๑๒ คน)
ต่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๖,๒๑๙
๑,๕๒๑
๕๗๐
๔๐๒

๗๑.๔
๑๗.๕
๖.๕
๔.๖

ระยะเวลาทางานใน กอ.รมน. (๘,๗๒๒ คน)
น้อยกว่า ๕ ปี
๕ – ๑๐ ปี
มากกว่า ๑๐ – ๑๕ ปี
มากกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไป

๔,๗๙๙
๒,๕๖๘
๘๖๕
๕๕๐

๕๕.๐
๒๘.๘
๙.๙
๖.๓

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปนนเพูชาย จานวน ๘,๐๕๘ คน คิดเปนนร้อยละ ๙๓.๒ อายุ
ระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี จานวน ๓,๘๖๐ คน คิดเปนนร้อยละ ๔๔.๑ สถานภาพโสด จานวน ๔,๔๐๔ คน คิดเปนนร้อยละ
๕๐.๓ ระดับการูึกษาปริญญาตรี จานวน ๖,๙๒๓ คน คิดเปนนร้อยละ ๗๙.๔ ประเภทข้าราชการ จานวน
๔,๗๐๕ คน คิดเปนนร้อยละ ๕๔.๘ สังกัด กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จานวน ๕,๖๓๐ คน คิดเปนนร้อยละ ๖๖.๑
รายได้ต่อเดือนต่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๖,๒๑๙ คน คิดเปนนร้อยละ ๗๑.๔ ระยะเวลาทางานใน
กอ.รมน. น้อยกว่า ๕ ปี จานวน ๔,๗๙๙ คน คิดเปนนร้อยละ ๕๕.๐

๙

ตาราง ๒ ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน.
แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้น
ความสาเร็จในการทางาน
๑. ท่านปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
๒. ท่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วย
๓. ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
๔. ผลการทางานของท่านประสบผลสาเร็จ
การได้รับยอมรับนับถือ
๕. ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
๖. ท่านเปนนตัวอย่างในการทางานต่อเพื่อนร่วมงาน
๗. ท่านเปนนที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
๘. ท่านปฏิบัติงานโดยได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
๙. ปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสม
๑๐. งานที่ท่านปฏิบัติ ต้องเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ เสมอ
๑๑. งานที่ท่านปฏิบัติมีความท้าทาย
๑๒. ท่านมีอิสระในการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในงาน
๑๓. ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสาคัญ
๑๔. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. งานที่ทาอยู่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
๑๖. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ
๑๗. ท่านได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เช่น การูึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เปนนต้น
๑๘. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน
๑๙. การเลื่อนตาแหน่งงานของท่านมีความเปนนธรรม
แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้น โดยรวม

X

SD

๓.๕๘
๓.๓๔
๓.๙๐
๓.๖๗

๐.๗๓
๐.๗๓
๐.๗๗
๐.๗๓

๓.๕๒
๓.๔๗
๓.๕๙
๓.๕๘

๐.๗๒
๐.๗๐
๐.๗๑
๐.๗๑

๓.๔๒
๓.๕๒
๓.๕๕
๓.๒๗

๐.๗๐
๐.๗๔
๐.๗๗
๐.๘๐

๓.๔๒
๓.๓๓
๓.๕๗

๐.๗๕
๐.๗๘
๐.๗๔

๒.๙๑
๓.๐๙

๐.๙๔
๐.๘๘

๓.๐๘
๓.๑๐
๓.๔๒

๐.๘๘
๐.๙๕
๐.๗๘

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๔๒ เมื่อจาแนกเปนนรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๙๐ สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งตาม
ความรู้ความสามารถ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ ๒.๙๑

๑๐

ตาราง ๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุนของบุคลากร กอ.รมน.
แรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุน
นโยบายและการบริหารงานในองค์กร
๒๐. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและแผนการบริหารงาน
๒๑. ผู้บริหารของท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความสาเร็จ
๒๒. หน่วยงานของท่านมีประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เปนนธรรม
๒๓. ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
๒๔.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิ บัติง านกับผู้บัง คั บบัญชา หรือผู้น า
หน่วยงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
๒๕. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาูที่เปนนกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหาใน
การทางานผู้ปฏิบัติสามารถปรึกษาหารือได้
๒๖. ผู้บัง คับบัญชามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทางาน ที่ส่ง ผลให้การ
ปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒๗. หัวหน้ามีความเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับท่าน
๒๘. ท่านได้รับความร่วมมือเปนนอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน
๒๙. ทีมงานของท่านมีมนุษยสัมพันธ์เปนนอย่างดี
๓๐. เมื่อท่านประสบปัญหาในการทางาน เพื่อร่วมงานยินดีที่จะช่วยเหลือ
เงินเดือนและสวัสดิการ
๓๑. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทา
๓๒. รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ท่านได้รับนั้นเพียงพอที่สามารถดารงชีพในทาง
ส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างสมูักดิ์ูรี
๓๓. การขึ้นเงินเดือนมีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน
๓๔. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน
๓๕. ท่านได้รับการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เปนนต้น
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
๓๖. สภาพแวดล้อมและบรรยากาูทั่วไปในการทางาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเท
อากาู มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติงานได้สะดวก
๓๗. จานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงานที่รับผิดชอบ มีความเหมาะสม
๓๘. หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาหารกลางวัน
น้าดื่ม ห้องพัก ห้องน้า ห้องสุขา ที่เพียงพอ
๓๙. ขอบเขตหน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของท่านถูกระบุไว้อย่างชัดเจน
๔๐. หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พร้อมในการทางาน

X

SD

๓.๕๐
๓.๖๐
๓.๔๗
๓.๖๕

๐.๘๐
๐.๘๕
๐.๘๔
๐.๘๒

๓.๔๓

๐.๘๘

๓.๓๕

๐.๙๔

๓.๒๙

๐.๙๓

๓.๔๑
๓.๕๖
๓.๖๓
๓.๕๐

๐.๙๖
๐.๘๗
๐.๘๘
๐.๙๑

๓.๒๐
๓.๐๙

๐.๘๙
๐.๙๑

๓.๓๕
๓.๑๔
๓.๓๑

๐.๙๑
๐.๙๓
๐.๙๖

๓.๔๐

๐.๘๐

๓.๑๓
๓.๓๗

๐.๘๗
๐.๘๙

๓.๔๗
๓.๒๘

๐.๘๑
๐.๘๘

๑๑

ตาราง ๓ (ต่อ)
แรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุน
ด้านสุขภาพ
๔๑. หน่วยมีสถานพยาบาลบริการเพียงพอกับความต้องการ
๔๒. หน่วยจัดให้มีเวลาออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
๔๓. หน่วยงานของท่านมีการจัดการด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจาปี จัดกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เปนนต้น
๔๔. หน่วยงานมีการจัดเขตพื้นที่ในการสูบบุหรี่ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัย
๔๕. จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
๔๖. รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี้ เช่น
มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก สาหรับบุคคลภายนอก เปนนต้น
๔๗. หน่วยงานของท่านมีระบบป้องกันภัย เช่น มีร ะบบป้องกันอัค คีภัย มีแผนการ
เตรีย มความพร้ อมต่ อภาวะฉุ ก เฉิน และภัยพิ บัติ พร้อมทั้ง มีก ารซั กซ้อมแผนให้กั บ
บุคลากร
๔๘. หน่วยมีการสารวจความปลอดภัยของสถานที่ทางาน
ด้านสวัสดิภาพ
๔๙. การจัดสถานที่ในการทางานเปนนสัดส่วน สะอาด เปนนระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน
๕๐. หน่ ว ยงานมี ส ถานที่ ส าหรั บ ให้ ผู้ ป ฏิ บัติ ง านพั ก ผ่ อ น และออกก าลั ง กายอย่ า ง
เหมาะสม เช่น ร้านกาแฟ สถานที่ออกกาลังกาย เปนนต้น
๕๑. หน่วยมีการรายงานอุบัติเหตุ เช่น ที่เกิดจากการทางาน, การจราจรภายในหน่วย
หรือมีการอบรม ชี้แจงเพื่อลดอุบัติเหตุ
๕๒. หน่วยจัดให้มีที่จอดรถเหมาะสม เพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ความมั่นคงในงาน
๕๓. องค์กรของท่านมีความมั่นคง
๕๔. ตาแหน่งงานในปัจจุบันของท่านมีความมั่นคง
๕๕. การโยกย้ายตาแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการทางานมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุน โดยรวม
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SD

๓.๑๖
๓.๒๘
๓.๓๐

๐.๘๘
๐.๙๑
๐.๙๑

๓.๒๖

๐.๙๒

๓.๓๙
๓.๓๔

๐.๘๓
๐.๘๘

๓.๔๓

๐.๘๗

๓.๔๖

๐.๘๗

๓.๔๓

๐.๗๙

๓.๒๘

๐.๙๐

๓.๓๖

๐.๘๕

๓.๒๒

๐.๙๒

๓.๕๗
๓.๔๑
๓.๒๘

๐.๘๘
๐.๘๙
๐.๘๙

๓.๓๗

๐.๘๘

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุนของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๓๗ เมื่อจาแนกเปนนรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงสุ ด ได้แก่ ผู้บังคับ บัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใ ต้บัง คับบัญ ชาเข้า ใจในนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๖๕ สาหรับค่าคะแนน
เฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ท่านได้รับนั้นเพียงพอที่สามารถดารงชีพ
ในทางส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างสมูักดิ์ูรี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๐๙

๑๒

ตาราง ๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากร กอ.รมน.
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
โอกาสก้าวหน้าในการทางาน
๑. องค์ ก รของท่ า นพิ จ ารณายอมรั บ ยกย่ อ งชมเชย หรื อ ให้ บ าเหน็ จ รางวั ล แก่
ผู้ปฏิบัติงานดี
๒. องค์กรของท่านพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของท่านอย่างเปนนธรรม
๓. องค์กรของท่านมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
องค์กรและการจัดการ
๔. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
หาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม
๕. หน่วยมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอย่างชัดเจน
๖. มีการมอบหมายงานตามความสามารถ เหมาะสมกับบุคลากร
คุณลักษณะเฉพาะของงาน
๗. ท่านได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากผู้บังคับบัญชา
๘. งานที่ท่านได้รับมอบหมายเปนนงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของท่าน
๙. ท่านสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ซึ่งใช้ในการทางานเฉพาะอย่าง เพื่อให้
งานประสบผลสาเร็จ
๑๐. ท่านคิดว่างานที่ท่านรับผิดชอบ เปนนงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร
คุณลักษณะทางสังคมของงาน
๑๑. การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
๑๒. ท่านทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
๑๓. องค์กรของท่านมีความสามัคคีจนทาให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสาร
๑๔. ท่านได้รับข่าวสารด้านนโยบายและการทางาน อย่างทันถ่วงที
๑๕. ท่านรับรู้แผนงานที่องค์กรทาอยู่ และกาลังทาในอนาคต
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ
๑๖. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อออกจากงาน
๑๗. ท่านคิดว่าสวัสดิการที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความต้องการ
๑๘. หน่วยมีการสารวจความต้องการสวัสดิการ และบริการ เพิ่มเติม เช่น บริการร้าน
ตัดผม บริการรถรับ-ส่ง เปนนต้น
๑๙. ท่านคิดว่าการได้รับสิทธิวันทวีคูณเปนนปัจจัยสาคัญในการเลือกมาปฏิบัติงานใน
องค์กรนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยรวม

X

SD

๓.๒๕

๐.๙๐

๓.๒๗
๓.๓๒

๐.๙๐
๐.๘๙

๓.๔๐

๐.๘๑

๓.๔๙
๓.๔๓

๐.๘๑
๐.๘๒

๓.๓๘
๓.๔๑
๓.๕๑

๐.๘๒
๐.๘๓
๐.๘๓

๓.๖๔

๐.๘๖

๓.๕๑
๓.๕๙
๓.๕๖

๐.๘๑
๐.๘๓
๐.๘๖

๓.๕๖
๓.๔๕

๐.๗๙
๐.๗๙

๓.๓๒
๓.๒๗
๓.๒๒

๐.๘๕
๐.๘๗
๐.๙๐

๓.๔๘

๐.๙๑

๓.๔๒

๐.๘๕

จากตาราง พบว่า ความคิด เห็ นต่ อ ปัจ จัย สภาพแวดล้อ มของบุ คลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ใ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๔๒ เมื่อจาแนกเปนนรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ท่านคิดว่างานที่ท่านรับผิดชอบ เปนนงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
เท่ากับ ๓.๖๔ สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ หน่วยมีการสารวจความต้องการสวัสดิการ
และบริการ เพิ่มเติม เช่น บริการร้านตัดผม บริการรถรับ -ส่ง เปนนต้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
เท่ากับ ๓.๒๒

๑๓

ตาราง ๕ ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กอ.รมน.
ความผูกพันต่อองค์กร
ความเชื่อมั่น การยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
๑. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจ และยินดีที่จะบอกผู้อื่นว่า ท่านทางานกับองค์กรนี้
๒. ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรนี้
๓. สาหรับท่านแล้ว องค์กรแห่งนี้เปนนองค์กรที่ดีที่สุดและเปนนองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร
๔. ท่านเต็มใจที่จะทางานให้มากกว่าปกติ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ
๕. องค์กรแห่ง นี้ส ร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จ ริง ให้ท่านแสดงความสามารถในการ
ทางาน
๖. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุผลสาเร็จ
ขององค์กร
ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเปนนสมาชิกขององค์กร
๗. ท่านมีความห่วงใยต่ออนาคตขององค์กรแห่งนี้
๘. ท่านมักพูดให้เพื่อนฟังว่า องค์กรแห่งนี้เปนนองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยเปนนอย่างยิ่ง
๙. ท่านเต็มใจที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายทุกประเภท เพื่อรักษาสถานภาพการทางาน
ในองค์กรแห่งนี้
๑๐. โดยรวมท่านมีความผูกพันกับการปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งนี้ ในระดับใด
ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวม

X

SD

๓.๖๘
๓.๕๑
๓.๕๙

๐.๘๕
๐.๘๐
๐.๘๓

๓.๗๑
๓.๖๐

๐.๘๑
๐.๘๑

๓.๗๑

๐.๘๐

๓.๖๖
๓.๕๙
๓.๗๐

๐.๘๑
๐.๘๒
๐.๘๒

๓.๖๘
๓.๖๔

๐.๘๒
๐.๘๒

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับดี
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๖๔ เมื่อจาแนกเปนนรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด
ได้แก่ ท่านเต็มใจที่จะทางานให้มากกว่าปกติ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ และท่านปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุผลสาเร็จขององค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
เท่ากับ ๓.๗๑ สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรนี้
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๕๑
ตาราง ๖ ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรใน กอ.รมน. โดยรวม
ปัจจัย
แรงจูงใจ
ปัจจัยกระตุ้น
ปัจจัยค้าจุน
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความผูกพันต่อองค์กร

X

SD

๓.๔๒
๓.๓๗
๓.๔๒
๓.๖๔

๐.๗๘
๐.๘๘
๐.๘๕
๐.๘๒

จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๖๔ สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ แรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุน โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๓๗

๑๔

ตาราง ๗ จุดเด่นขององค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จุดเด่น
มีความมั่นคง
สวัสดิการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
มีความห่วงใยกาลังพล
มีนโยบายที่ชัดเจน
เปนนองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงาน
ความสามัคคี
มีความเปนนธรรม
ความสามารถบุคลากร ทางานตามความรับผิดชอบ

ความถี่
๗
๖
๕
๔
๔
๓
๓
๒
๒

จากตาราง ๗ จุดเด่นขององค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความถี่สูงสุด
ได้แก่ มีความมั่นคง รองลงมา ได้แก่ สวัสดิการ โดยมีความถี่ ๗ และ ๖ ตามลาดับ
ตาราง ๘ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุงในองค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง
เพิ่มสวัสดิการให้กาลังพล เพิ่มค่าเสี่ยงภัย เพิ่มเบี้ยเลี้ยง
สิทธิของกาลังพล
บุคลากรไม่เพียงพอ
ควรมีรางวัลประจาปี สนับสนุนคนที่เก่ง มีความสามารถ ซื่อสัตย์

ความถี่
๑๐
๖
๕
๒

จากตาราง ๘ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุงในองค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ความถี่สูงสุด ได้แก่ เพิ่มสวัสดิการให้กาลังพล เพิ่มค่าเสี่ยงภัย เพิ่มเบี้ยเลี้ยง รองลงมา ได้แก่ สิทธิของกาลังพล
โดยมีความถี่ ๑๐ และ ๖ ตามลาดับ
...............................................................
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดย พ.อ.หญิง ผู. ปราณี อ่อนูรี เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๖๓

๑๕

การวิเคราะห์รายงานการสารวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
การวิเคราะห์ผลการสารวจ แบ่งเปนน ๒ ส่วน ดังนี้
๑. ผลจากการสารวจ ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน.
๒. ผลจากการสารวจ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิภาพ
ในการทางาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน.
การวิเคราะห์ผลการสารวจ
ผลจากการสารวจ ด้านปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน.
จากการวิเคราะห์ผลจากการสารวจ ดังนี้
๑. บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน. พบว่า เพูอายุ ระดับการูึกษา และระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน
ใน กอ.รมน. ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับดี
๒. ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยค้าจุน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า
- ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจัยค้าจุน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ ดี กับความผูกพันต่อ
กอ.รมน. ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่น ความเต็มใจ และความปรารถนา
- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับดี กับความผูกพัน
ต่อ กอ.รมน. ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่น ความเต็มใจ และความปรารถนา
ด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ ตามลาดับ ดังนี้
การวิเคราะห์จุดแข็ง : โดยรวมอยู่ในระดับดี
๑. ความสาเร็จในการทางาน ซึ่งบุคลากรมีความภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
๒. ความสาเร็จในการทางาน ที่ทาให้ผลการทางานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสาเร็จ
๓. การเปนนที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
การวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา : โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง กอ.รมน. มีเส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่ง
การงานในระดับหนึ่ง แต่อาจพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคงอยู่และความผูกพันต่อ กอ.รมน.
๑. การเลื่อนตาแหน่งงาน และโอกาสการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งในหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ
๒. การพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อสนับสนุนจาก กอ.รมน. ให้เกิดการพัฒนาตามความรู้ความสามารถ
และให้เกิดความก้าวหน้าตามสายงาน ซึ่งรวมถึงการเลื่อนตาแหน่งงานที่เหมาะสม
ด้านปัจจัยค้าจุนของบุคลากร กอ.รมน. คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ ตามลาดับ ดังนี้
การวิเคราะห์จุดแข็ง : โดยรวมอยู่ในระดับดี
๑. ด้านการบริหาร กอ.รมน. มีนโยบายและการบริหารที่ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีความ
มุ่งมั่นในการบริหารเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความสาเร็จ
๒. ด้านความร่วมมือ กอ.รมน. มีมนุษยสัมพันธ์ดี จากเพื่อ นร่วมงาน พร้อมให้ ความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา
๓. ด้านความมั่นคง บุคลากรของ กอ.รมน. มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรว่ามีความมั่นคง

๑๖

การวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา : โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง จาเปนนต้องพิจารณาในการปรับปรุง
เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรให้สูงขึ้นตามลาดับ ดังนี้
๑. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ได้แก่ รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงในปัจจุบันที่ได้รับอาจยัง
ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพในปัจจุบัน
๒. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ความเหมาะสมของภาระงานต่อจานวนบุคลากร
ผลจากการสารวจ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิภาพ
ในการทางาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน.
การวิเคราะห์จุดแข็ง กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับดี คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ และซึ่งอาจมีการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนนแรงเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ปัจจัยจูงใจ
- ความสาเร็จในการทางาน (ความภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ มีผล
การดาเนินงานประสบความสาเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน)
- การยอมรับนับถือ (การปฏิบัติงานเปนนที่ยอมรับเพื่อนร่วมงาน ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน)
- ความรับผิดชอบในงาน (งานที่ทามีระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ)
- ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ (ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความท้าทาย ต้องเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเสมอ)
๒. ปัจจัยค้าจุน
- นโยบายและการบริหารงานในองค์กร (ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีนโยบายและการบริหารงาน
รวมถึงความสามารถในการบริหารที่ทาให้องค์กรมุ่งสู่ความสาเร็จ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (ทีมงานมีมนุษยสัมพันธ์เปนนอย่างดี ได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากเพื่อนร่วมงาน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ)
- ความมั่นคงในงาน (กอ.รมน. มีความมั่นคง)
๓. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
- คุณลักษณเฉพาะของงาน (งานที่รับผิดชอบเปนนงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร สามารถใช้ประสบการณ์
ความรู้ ทักษะเฉพาะ เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ)
- คุณลักษณะทางสังคมของงาน (การทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามัคคีทาให้งาน
มีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา)
- การติดต่อสื่อสาร (มีการรับข่าวสารด้านนโยบายและการทางานที่รวดเร็วทันท่วงที)
การวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา กอ.รมน. จาเปนนต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา เพื่อยกระดับความผูกพันของ
บุคลากรให้สูงขึ้น ดังนี้
๑. ปัจจัยจูงใจความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ เช่น โอกาสได้เลื่ อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ
การสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน การสนับสนุนจากองค์กรในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ได้แก่ การูึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เปนนต้น
๒. ปัจจัยค้าจุนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เช่น ความพึงพอใจรวมถึง รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
ในปัจจุบันที่ได้รับอาจยังไม่เพียงพอต่อการดารงชีพในปัจจุบัน

๑๗

๓. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงาน
ที่รับผิดชอบ
๔. ปัจจัยด้านสวัสดิภาพ เช่น การจัดที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
๕. ปัจจัยด้านสุขภาพ เช่น สถานพยาบาลบริการมีเพียงพอกับความต้องการ การจัดเวลาออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ
๖. ปัจจัยค้าจุนด้านความมั่นคง เช่น ความเหมาะสมในการโยกย้ายตาแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่
ในการทางานตามความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะความเร่งด่วนในการปรับปรุง ของบุคลากร กอ.รมน. มีดังนี้
๑. ด้านการบริหาร ดังนี้
- การปรับโครงสร้างที่เหมาะสมของข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. ให้มีข้าราชการพลเรือน
เปนนผู้บริหารระดับสานัก ระดับส่วน และระดับอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น
- มีระบบการจัดสรรหาข้าราชการพลเรือน และระบบการพิจารณาเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือน
ที่มีมาตรฐานที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ เปนนธรรมและตรงตามตาแหน่งงาน
- การสร้างวัฒนธรรม การปลูกฝัง ค่านิยมรักองค์กร แนวทางการสร้างความร่วมมือ การทางานเปนนทีม
เพื่อลดช่องว่างระหว่างข้าราชการพลเรือน และข้าราชการทหารตารวจ
- การจัดสวัสดิการแก่บุคลากรให้เหมาะสมทดแทนรายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
๒. ด้านบุคลากร ดังนี้
- ความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงานการก้าวหน้าในสายงาน
- การพัฒนาอบรมความรู้ใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในข้าราชการทุกประเภท
- ภาระงานของบุคลากรที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงอัตรากาลังให้เหมาะสมต่อภาระงาน
มีบุคลากรที่ปฏิบัติตามจริงตามคาสั่งและตาแหน่งที่จัดหา
๓. ด้านสวัสดิภาพ ดังนี้
- พื้นที่จอดรถ สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
- เน้นความสะอาดของสถานที่ ลดจานวนสัตว์เลี้ยงในสานักงาน
- ด้านบริการสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ การปรับปรุงห้องทางานให้เหมาะสม ปรับปรุงด้านความสะอาด
ของอุปกรณ์อาหาร ปรับปรุงอาหารและให้เพียงพอต่อบุคลากร ปรับปรุงที่พักเวร
- ด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทู (WiFi) เพื่อเข้าใช้
internet ได้รวดเร็ว และเพียงพอ อุปกรณ์สานักงานชารุด ไม่ทันสมัยเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร
คอมพิวเตอร์ ลิฟท์เสีย ซ่อมนาน เปนนต้น อุปกรณ์สานักงาน ไม่เพียงพอ เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้
ตู้เก็บเอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องสแกน เปนนต้น การจัดซื้อล่าช้าไม่เพียงพอ
- การเพิ่มสวัสดิการตอบแทน เช่น การเพิ่มเงินค่าเลี้ยงดูให้สูงขึ้น

๑๘

กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
วิเคราะห์แรงจูงใจ และ
จัดลาดับความสาคัญ
สภาพแวดล้อม
ในการทางานที่มีผลต่อ
ความผูกพัน
๑. ด้านความสาเร็จของงาน ๑. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า
๒. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า
๒. ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
๓. ด้านเพื่อนร่วมงานและ
ด้านผู้บังคับบัญชา
๔. ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ

๘. ด้านความสาเร็จของงาน

การนาไปปฏิบัติ

ติดตาม/
ประเมินผล

แผนงาน/
โครงการ

ทบทวน
แผนงาน

๑. จัดประชุม
คณะทางานฯ
๒. ระดมความ
คิดเห็น

๓. ด้านสุขภาพ
๓. วิเคราะห์
และสรุปผล
๔. ด้านสวัสดิภาพ
๕. ด้านสภาพแวดล้อมใน
ก ล ยุ ท ธ์
การทางาน และ
สิ่งอานวยความสะดวก เส ริ ม ส ร้ า ง

๕. ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางาน และ
สิ่งอานวยความสะดวก ๖. ความปลอดภัย
๖. ด้านสุขภาพ
๗. ด้านเพื่อนร่วมงานและ
๗. ความปลอดภัย
ด้านผู้บังคับบัญชา
๘. ด้านสวัสดิภาพ

วิธีดาเนินการ

ความผูก พั น
ต่อองค์กร

๑๙

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร กอ.รมน.
แผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๕
ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์
ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่
๑. บรรจุบุคลากรตาม
การปรับโครงสร้างและ
อัตรากาลัง ให้เหมาะสม
และพร้อมต่อปฏิบัติงาน
ของ กอ.รมน. และทันต่อ
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง
๒. เสริมสร้างความมั่นคง
และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่เหมาะสม
(Career Path)

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
๖๔

๖๕

ทบทวน

-

๑.๑ มีบุคลากรเข้ารับ
การบรรจุตามโครงสร้าง
และอัตรากาลังของ
กอ.รมน. ทีม่ ีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ

๑.๑.๑ จัดทาแผนจัดหา
บุคลากรปีตามห้วง
ระยะเวลา
๑.๑.๒ จัดหาและบรรจุ
บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ

บรรจุตาม
แผนที่ได้รับ
การอนุมัติ

๒.๑ พัฒนาแนวทางใน
การส่งเสริมความมั่นคง
และความก้าวหน้า
(Career Path)

๒.๑.๑ ปรับปรุงเส้นทาง
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ของ
ข้าราชการพลเรือนประจา
กอ.รมน.

ทบทวน

๒.๑.๒ กาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสม เป็น
ธรรม และ โปร่งใส

ทบทวน

ร่างแผน

> ร้อยละ
๘๐

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- แผนจัดหาบุคลากรปี ๖๑-๖๔
(ฉบับปรับปรุง)
แผนอนุมัติ - แผนจัดหาบุคลากรปี ๖๕-๖๙
- มีการทบทวนแผนฯ ประจาปี
บรรจุตาม - บรรจุบคุ ลากรได้ตามแผน
แผนที่ได้รับ จัดหาบุคลากร
การอนุมัติ - บรรจุบคุ ลากรตรงตาม
คุณสมบัติและตาแหน่งงาน
ปรับปรุง - มีการทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ์รองรับการก้าวขึ้นสู่
ตาแหน่งตามแนวทางรับราชการ
- หลักเกณฑ์รองรับการก้าวขึ้นสู่
ตาแหน่งตามแนวทางรับราชการ
ทบทวน - มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรทีผ่ ่านการ
ปรับปรุง
- มีคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
บุคลากร
> ร้อยละ - จานวนข้อร้องเรียนได้รับการ
๘๐
แก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

ผงป.สบค.ฯ

จก.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว

ปัจจัยกระตุ้น
และ
ปัจจัยค้าจุน
ด้านความมั่นคงใน
งาน

ปัจจัยกระตุ้น
และ
ปัจจัยค้าจุน
ด้านความมั่นคงใน
งาน

จก.สบค.ฯ

จก.สบค.ฯ

๒๐

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม
๒.๑.๓ การสอบคัดเลือก
บรรจุบคุ ลากร

๒.๑.๔ การสรรหาพนักงาน
ราชการ บรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนและ
ข้าราชการทหาร
๒.๒ มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาการเลื่อน
ระดับและบาเหน็จที่
เหมาะสมกับบุคลากร
ที่มาปฏิบัติงานใน
กอ.รมน.
๒.๓ มีการเตรียมบุคลากร
ให้มีคุณสมบัติพร้อม
ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตาม
แนวทางการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรของ
กอ.รมน.

๒.๒.๑ แนวทาง
การพิจารณาการเลื่อนระดับ
และบาเหน็จที่เหมาะสม
โปร่งใส
๒.๓.๑ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกาลังพลให้มี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- แผนที่ได้รับการอนุมัติประจาปี

ผงป.สบค.ฯ

- บรรจุบคุ ลากรได้ตามแผน
- บรรจุบคุ ลากรตรงตาม
คุณสมบัติและตาแหน่งงาน

จก.สบค.ฯ

ทบทวน

- แผนที่ได้รับการอนุมัติประจาปี

จก.สบค.ฯ

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ
ทบทวน

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ
ทบทวน

จก.สบค.ฯ

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

- บรรจุบคุ ลากรได้ตามแผน
- บรรจุบคุ ลากรตรงตาม
คุณสมบัติและตาแหน่งงาน
- มีคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาการ
เลื่อนระดับและบาเหน็จ
- จานวนข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไข

มี

ปฏิบัติการ - มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มี
ได้
คุณสมบัติสอดคล้องกับรูปแบบ
ร้อยละ ๘๐ เฉพาะของ กอ.รมน.

จก.สบค.ฯ

มี

สืบคืนได้
> ร้อยละ
๗๐

จก.สบค.ฯ

๖๔
มีแผน

๖๕
ทบทวน

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ

มีแผน

- มีฐานข้อมูลของบุคลากรใน
การครองตาแหน่ง คุณสมบัติ
ของบุคลากรทั้งข้าราชการ
พลเรือนประจา กอ.รมน. และ
ข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน
กอ.รมน. ของแต่ละปี

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว
ปัจจัยกระตุ้น
และ
ปัจจัยค้าจุน
ด้านความมั่นคงใน
งาน

สก.สบค.ฯ

ปัจจัยกระตุ้น และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม

๒๑

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม
๒.๓.๒ การเสนอข้าราชการ
สง.ปรมน. เหล่าทัพ ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถึงหน่วยต้นสังกัด เพื่อเข้า
รับการพิจารณาการเลื่อนยศ
ตามแนวทางรับราชการ

๒.๓.๓ การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร

๒.๓.๔ ปรับปรุง Job
Description
๒.๓.๕ จัดทา
Competency

ค่าเป้าหมาย
๖๔
ครบถ้วน

๖๕
ครบถ้วน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- จานวนข้าราชการ สง.ปรมน.
เหล่าทัพ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน
กอ.รมน. และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ได้รับการเสนอ
เพื่อพิจารณาการเลื่อนยศตาม
แนวทางรับราชการ ตามห้วง
เวลากาหนด
> ร้อยละ
> ร้อยละ - จานวนข้อร้องเรียนได้รับ
๘๐
๘๐
การแก้ไข
> ร้อยละ
> ร้อยละ - บุคลากร กอ.รมน. ได้รับ
๘๐
๘๐
การพัฒนาทักษะ ความรู้
ของ
ของ
ความสามารถตามแผนพัฒนา
งบประมาณ งบประมาณ บุคลากร
ประจาปี
ประจาปี - บุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรกาหนด
ตามกาหนด ตามกาหนด - มีบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือก
ของ
ของ
ได้รับจัดส่งอบรมตามหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร กาหนด
ร้อยละ
ร้อยละ
- ผลการศึกษาของบุคลากรที่
๑๐๐
๑๐๐
เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร
กาหนด
ปรับปรุง - มี Job Description ตรงตาม
ตาแหน่งงาน และ สอดคล้องกับ
โครงสร้าง กอ.รมน.
- เริ่ม ปี ๖๗

ผู้รับผิดชอบ
จก.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว
ปัจจัยกระตุ้น และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม

จก.สบค.ฯ
ผงป.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ
ผงป.สบค.ฯ
ผงป.สบค.ฯ
ผงป.สบค.ฯ

๒๒

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม

ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ
๓. บุคลากรได้รับสิทธิ
และสวัสดิการที่เหมาะสม
สอดรับงบประมาณที่
ได้รับของ กอ.รมน. และ
ให้บุคลากรดารงชีวิตได้
อย่างปกติ

๓.๑ บุคลากรได้รับสิทธิ
สวัสดิการเพิ่มเติมต่าง
จากการปฏิบัติงานของ
หน่วยต้นสังกัด (ปกติ)
ที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

๓.๑.๑ กระบวนการใน
การอานวยความสะดวกใน
การเบิกจ่ายสิทธิและ
สวัสดิการต่าง ๆ รวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามห้วง
เวลา
๓.๑.๒ การจัดทาองค์ความรู้
สิทธิและสวัสดิการที่ได้รับ
เพิ่มเติมจากหน่วยต้นสังกัด
(ปกติ) ผ่านการประชาสัมพันธ์
ทาง website สบค.กอ.รมน.

๓.๒ จัดระเบียบสินค้า
สวัสดิการภายใน
กอ.รมน. ให้มีคุณภาพ
และราคาประหยัด

๓.๒.๑ การจัดสวัสดิการ
ภายใน กอ.รมน.

๓.๒.๒ สินค้ามีคุณภาพ และ
ราคาเหมาะสม

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

> ร้อยละ
๘๐

- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การอานวยความสะดวกใน
การเบิกจ่ายสิทธิและสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ของ กอ.รมน.

สก.สบค.ฯ

> ร้อยละ
๘๐
มี

> ร้อยละ
๘๐
ทบทวน

- จานวนข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไข
- จัดทาองค์ความรู้เรื่องสิทธิและ
สวัสดิการที่ได้รับจาก กอ.รมน.

สก.สบค.ฯ

จานวน
การเข้าถึง

จานวน
การเข้าถึง

ผงป.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ

มี

มี

> ร้อยละ
๘๐
> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐
> ร้อยละ
๘๐

- บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใน
กอ.รมน. เข้าถึงองค์ความรู้เรื่อง
สิทธิและสวัสดิการที่ได้รับจาก
กอ.รมน.
- มีระเบียบการจัดสวัสดิการ
ภายใน กอ.รมน.
- มีคณะกรรมการตามระเบียบ
การจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน.
- ความพึงพอใจของร้านจาหน่าย
สินค้า ภายใน กอ.รมน.
- ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อ
ร้านค้าและสินค้าภายใน
กอ.รมน.

๖๔

๖๕

> ร้อยละ
๘๐

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว

ปัจจัยค้าจุน
ด้านสวัสดิการและ
ปัจจัยสภาพ
แวดล้อม

สก.สบค.ฯ

สก.สบค.ฯ

สก.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ

๒๓

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม

๓.๓ บุคลากรมีเอกสาร ๓.๓.๑ การอานวยความ
พร้อมสาหรับก่อนเกษียณ สะดวกแก่ข้าราชการใน
การตรวจสอบเอกสารก่อน
เกษียณ หลังการประกาศ
เกษียณ

ปัจจัยด้าน
นโยบาย และ
การบริหารงาน
๔. ผู้บริหาร กอ.รมน.
ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมเพื่อให้ผลสาเร็จ
ของงานบรรลุตาม
พันธกิจ

๔.๑ บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต
โปร่งใส มีจริยธรรม โดย
ยึดหลักและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายหลักของ
กอ.รมน.

๔.๑.๑ ระบบการร้องเรียน
ร้องทุกข์ด้านบุคลากร
๔.๑.๒ โครงการคุณธรรม
จริยธรรมของ กอ.รมน.

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

๖๔

๖๕

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการตรวจสอบ
ประวัติรับราชการ

จก.สบค.ฯ

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการตรวจสอบ
บาเหน็จบานาญ

สก.สบค.ฯ

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ

สก.สบค.ฯ

- จานวนรายงานผ่านระบบ
ร้องเรียนด้านทุจริตของบุคลากร
- จานวนข้อร้องเรียนด้าน
บุคลากรได้รับการแก้ไข
- หน่วยงาน กอ.รมน. เข้าร่วม
กิจกรรมการเป็นองค์กร
คุณธรรม

สก.สบค.ฯ

รายงาน
รายงาน
ประจาเดือน ประจาเดือน
> ร้อยละ
> ร้อยละ
๘๐
๘๐
การรายงาน การรายงาน
ประจาเดือน ประจาเดือน
จานวนการ
เข้าร่วมของ
บุคลากร

จานวนการ - จานวนบุคลากรเข้าร่วม
เข้าร่วมของ โครงการจริยธรรม กอ.รมน.
บุคลากร

จก.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว
ปัจจัยค้าจุน
ด้านสวัสดิการและ
ปัจจัยสภาพ
แวดล้อม

ปัจจัยค้าจุนด้าน
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

ผงป.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ

๒๔

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์
๔.๒ บุคลากรได้รับขวัญ
และกาลังใจจากการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม
๔.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากร กอ.รมน.

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

>๔
กิจกรรม

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
สร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ

สก.สบค.ฯ

> ร้อยละ
๘๐

- ความพึงพอใจต่อโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม สร้างขวัญ
กาลังใจแก่บุคลากร

สก.สบค.ฯ

๖๔

๖๕

>๔
กิจกรรม
> ร้อยละ
๘๐

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว
ปัจจัยกระตุ้น และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

๒๕

ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง “แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน.”
คาชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ดาเนินการจัดทาแผนการปรับปรุง องค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล แนวทางในการดาเนินการ HR2
ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยแวดล้อมในการทางาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทางาน
ของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว และ HR3 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของ
บุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่ มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของ
บุคลากร และเพื่อประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ที่มี
ความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของบุคลากรตามลาดับความสาคัญ และนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง
และจัดทาแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานและแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้สอดคล้อง
กั บ แนวทางการส ารวจการพั ฒ นาองค์ ก ร ตามกรอบการประเมิ น ผลภาคราชการแบบบู ร ณาการ
(Government Evaluation System : GES) จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ ๒ คาถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ส่วนที่ ๓ คาถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม
ส่วนที่ ๔ คาถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
๑. เพศ
๑. ชาย
๒. หญิง
๒. อายุ
๑. ๒๐ – ๒๙ ปี
๓. ๔๐ – ๔๙ ปี
๕. ตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป
๓. สถานภาพการสมรส
๑. โสด

๒. ๓๐ – ๓๙ ปี
๔. ๕๐ – ๕๙ ปี

๒. สมรส

๔. การศึกษา
๑. ต่ากว่าปริญญาตรี ๒. ปริญญาตรี
๕. ประเภทกาลังพล
๑. ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
๒. ข้าราชการช่วยราชการ
๓. ลูกจ้าง
๔. พนักงานราชการ

๓. หย่าร้าง/หม้าย
๓. ปริญญาโท

๔. ปริญญาเอก

๖. สังกัด
๑. สง.ผู้บังคับบัญชา
๓. สขว.กอ.รมน.
๕. สมท.กอ.รมน.
๗. สกบ.กอ.รมน.
๙. สบข.กอ.รมน.
๑๑. สพร.กอ.รมน.
๑๓. สลก.กอ.รมน.
๑๕. ศดม.กอ.รมน.
๑๗. ศปป.๒ กอ.รมน.
๑๙. ศปป.๔ กอ.รมน.
๒๑. กอ.รมน.ภาค ๑
๒๓. กอ.รมน.ภาค ๓
๒๕. กอ.รมน.ภาค ๔ (ส่วนหน้า)
๗. รายได้
๑. ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ๒๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. ตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๘. อายุการทางานใน กอ.รมน.
๑. ต่ากว่า ๕ ปี
๒. ๕ – ๑๐ ปี
๔. มากกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไป

๒. สนย.กอ.รมน.
๔. สบค.กอ.รมน.
๖. สปง.กอ.รมน.
๘. สจร.กอ.รมน.
๑๐. สกส.กอ.รมน.
๑๒. สตน.กอ.รมน.
๑๔. ศศว.กอ.รมน.
๑๖. ศปป.๑ กอ.รมน.
๑๘. ศปป.๓ กอ.รมน.
๒๐. ศปป.๕ กอ.รมน.
๒๒. กอ.รมน.ภาค ๒
๒๔. กอ.รมน.ภาค ๔

๒. ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ๓๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท

๓. มากกกว่า ๑๐ – ๑๕ ปี

ส่วนที่ ๒ คาถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงตามการพิจารณาของท่านเพียง
ช่องเดียว (กรุณาตอบทุกข้อ)
ประเด็น/ข้อความวิจัย
ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น
ความสาเร็จในการทางาน
๑. ท่านปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
๒. ท่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วย
๓. ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
๔. ผลการทางานของท่านประสบผลสาเร็จ
การได้รับยอมรับนับถือ
๕. ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
๖. ท่านเป็นตัวอย่างในการทางานต่อเพื่อนร่วมงาน
๗. ท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
๘. ท่านปฏิบัติงานโดยได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
๙. ปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสม
๑๐. งานที่ท่านปฏิบัติ ต้องเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ เสมอ
๑๑. งานที่ท่านปฏิบัติมีความท้าทาย
๑๒. ท่านมีอิสระในการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในงาน
๑๓. ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสาคัญ
๑๔. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. งานที่ทาอยู่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
๑๖. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ
๑๗. ท่านได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น
๑๘. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน
๑๙. การเลื่อนตาแหน่งงานของท่านมีความเป็นธรรม
ปัจจัยสุขลักษณะหรือปัจจัยค้าจุน
นโยบายและการบริหารงานในองค์กร
๒๐. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและแผนการบริหารงาน
๒๑. ผู้บริหารของท่ านมีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่
ความสาเร็จ
๒๒. หน่วยงานของท่านมีประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม
๒๓. ผู้ บัง คั บ บั ญชามี ก ารชี้ แ จงให้ ผู้ ป ฏิ บัติ ห รื อ ผู้ ใต้ บั ง คั บบั ญ ชาเข้ า ใจใน
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน

น้อย
ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
น้อย ปาน มาก
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๒
๓
๔
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๒๔.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติง านกับผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้นาหน่วยงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
๒๕. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบ
ปัญหาในการทางานผู้ปฏิบัติสามารถปรึกษาหารือได้
๒๖. ผู้บังคับบัญชามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทางาน ที่ส่งผลให้
การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒๗. หัวหน้ามีความเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับท่าน
๒๘. ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน
๒๙. ทีมงานของท่านมีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี
๓๐. เมื่อท่านประสบปัญหาในการทางาน เพื่อร่วมงานยินดีที่จะช่วยเหลือ
เงินเดือนและสวัสดิการ
๓๑. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทา
๓๒. รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ท่านได้รับนั้นเพียงพอที่สามารถดารง
ชีพในทางส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างสมศักดิ์ศรี
๓๓. การขึ้นเงินเดือนมีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน
๓๔. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน
๓๕. ท่านได้รับการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง
ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
สถานภาพการทางาน
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
๓๖. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในการทางาน เช่น เสียง แสงสว่าง
การถ่ายเทอากาศ มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติงานได้สะดวก
๓๗. จานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงานที่รับผิดชอบ มีความเหมาะสม
๓๘. หน่วยงานของท่ านมี การจัด บริ การหรื อสิ่ง อานวยความสะดวก เช่ น
อาหารกลางวัน น้าดื่ม ห้องพัก ห้องน้า ห้องสุขา ที่เพียงพอ
๓๙. ขอบเขตหน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติง านของท่านถูกระบุไว้อย่าง
ชัดเจน
๔๐. หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พร้อมในการทางาน
ด้านสุขภาพ
๔๑. หน่วยมีสถานพยาบาลบริการเพียงพอกับความต้องการ
๔๒. หน่วยจัดให้มีเวลาออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
๔๓. หน่วยงานของท่านมีการจัดการด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดบริการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี จัดกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็น
ต้น
๔๔. หน่วยงานมีการจัดเขตพื้นที่ในการสูบบุหรี่ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัย
๔๕. จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
๔๖. รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
แห่ง นี้ เช่น มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้า -ออก สาหรับ
บุคคลภายนอก เป็นต้น
๔๗. หน่วยงานของท่านมีร ะบบป้องกันภัย เช่น มีระบบป้องกันอัคคีภัย มี
แผนการเตรี ยมความพร้อ มต่ อภาวะฉุ กเฉิน และภั ยพิ บัติ พร้อ มทั้ ง มี การ

ซักซ้อมแผนให้กับบุคลากร
๔๘. หน่วยมีการสารวจความปลอดภัยของสถานที่ทางาน
ด้านสวัสดิภาพ
๔๙. การจัดสถานที่ในการทางานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๕๐. หน่วยงานมีส ถานที่ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติง านพักผ่อน และออกกาลังกาย
อย่างเหมาะสม เช่น ร้านกาแฟ สถานที่ออกกาลังกาย เป็นต้น
๕๑. หน่วยมีการรายงานอุบัติเหตุ เช่ น ที่เกิดจากการท างาน, การจราจร
ภายในหน่วย หรือมีการอบรม ชี้แจงเพื่อลดอุบัติเหตุ
๕๒. หน่วยจัดให้มีที่จอดรถเหมาะสม เพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ความมั่นคงในงาน
๕๓. องค์กรของท่านมีความมั่นคง
๕๔. ตาแหน่งงานในปัจจุบันของท่านมีความมั่นคง
๕๕. การโยกย้ า ยต าแหน่ ง หรื อเปลี่ ย นแปลงหน้ า ที่ ในการท างานมี ค วาม
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๓ คาถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงตามการพิจารณาของท่านเพียง
ช่องเดียว (กรุณาตอบทุกข้อ)
ประเด็น/ข้อความวิจัย
โอกาสก้าวหน้าในการทางาน
๑. องค์กรของท่านพิจารณายอมรับ ยกย่องชมเชย หรือให้บาเหน็จรางวัลแก่
ผู้ปฏิบัติงานดี
๒. องค์กรของท่านพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของท่านอย่างเป็นธรรม
๓. องค์กรของท่านมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
องค์กรและการจัดการ
๔. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม
๕. หน่วยมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอย่างชัดเจน
๖. มีการมอบหมายงานต่ามความสามารถ เหมาะสมกับบุคลากร
คุณลักษณะเฉพาะของงาน
๗. ท่านได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากผู้บังคับบัญชา
๘. งานที่ท่านได้รับมอบหมายเป็นงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของท่าน
๙. ท่านสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ซึ่ง ใช้ในการทางานเฉพาะ
อย่าง เพื่อให้งานประสบผลสาเร็จ
๑๐. ท่านคิดว่างานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร
คุณลักษณะทางสังคมของงาน
๑๑. การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
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๑๒. ท่านทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
๑๓. องค์กรของท่านมีความสามัคคีจนทาให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสาร
๑๔. ท่านได้รับข่าวสารด้านนโยบายและการทางาน อย่างทันถ่วงที
๑๕. ท่านรับรู้แผนงานที่องค์กรทาอยู่ และกาลังทาในอนาคต
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ
๑๖. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อออกจากงาน
๑๗. ท่านคิดว่าสวัสดิการที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความต้องการ
๑๘. หน่วยมี การส ารวจความต้องการสวัสดิการ และบริการ เพิ่มเติม เช่น
บริการร้านตัดผม บริการรถรับ-ส่ง เป็นต้น
๑๙. ท่ า นคิ ด ว่ า การได้ รั บ สิ ท ธิ วั น ทวี คู ณ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการเลื อ กมา
ปฏิบัติงานในองค์กรนี้

ส่วนที่ ๔ คาถามเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงตามการพิจารณาของท่านเพียง
ช่องเดียว (กรุณาตอบทุกข้อ)
ประเด็น/ข้อความวิจัย
ความเชื่อมั่น การยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
๑. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจ และยินดีที่จะบอกผู้อื่นว่า ท่านทางานกับองค์กรนี้
๒. ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรนี้
๓. สาหรับท่านแล้ว องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่น่า
ร่วมงานด้วย
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร
๔. ท่านเต็มใจที่จะทางานให้มากกว่าปกติ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ
๕. องค์กรแห่งนี้สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้ท่านแสดงความสามารถใน
การทางาน
๖. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อ
บรรลุผลสาเร็จขององค์กร
ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร
๗. ท่านมีความห่วงใยต่ออนาคตขององค์กรแห่งนี้
๘. ท่านมักพูดให้เพื่อนฟังว่า องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่นา่ ร่วมงานด้วยเป็น
อย่างยิ่ง
๙. ท่านเต็มใจที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายทุกประเภท เพื่อรักษาสถานภาพ
การทางานในองค์กรแห่งนี้
๑๐. โดยรวมท่านมีความผูกพันกับการปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งนี้ ในระดับใด

ระดับความคิดเห็น
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
๑
๒
๓
๔
๕

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
๑. จุดเด่นขององค์กร กอ.รมน. (ระบุเป็นข้อ ๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
............…………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.................................................................................................……………………………………………………………………
๒. สิ่งที่ควรพัฒนา ปรับปรุงในองค์กร กอ.รมน. (ระบุเป็นข้อ ๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
............…………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.................................................................................................……………………………………………………………………
ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามนี้

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน.

.................................................................
จากการศึกษาแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน. ใช้แบบสอบถาม
สารวจข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม 2563 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางาน ใน กอ.รมน. ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จานวน 8,761 คน ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

เพศ (8,647 คน)
ชาย
หญิง

8,058
589

93.2
6.8

อายุ (ปี) (8,753คน)
20–29
30–39
40–49
50–60

3,860
3,162
943
786

44.1
36.1
10.8
9.0

สถานภาพสมรส (8,750 คน)
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย

4,404
3,917
429

50.3
44.8
4.9

ระดับการศึกษา (8,720 คน)
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

6,923
1,564
214
19

79.4
17.9
2.5
0.2

ประเภทกาลังพล (8,582 คน)
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ

4,705
2,989
888

54.8
34.8
10.4
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

สังกัด (8,513 คน)
กอ.รมน. ภาค 4 สน.
กอ.รมน. ภาค 4
กอ.รมน. ภาค 3
กอ.รมน. ภาค 2
กอ.รมน. ภาค 1
กอ.รมน. ส่วนกลาง

5,630
2,019
102
188
55
519

66.1
23.7
1.2
2.2
0.6
6.2

รายได้ต่อเดือน (8,712 คน)
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001 แต่ไม่ถึง 30,000 บาท
30,001 แต่ไม่ถึง 40,000 บาท
ตั้งแต่ 40,000 บาท ขึ้นไป

6,219
1,521
570
402

71.4
17.5
6.5
4.6

ระยะเวลาทางานใน กอ.รมน. (8,722 คน)
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป

4,799
2,568
865
550

55.0
28.8
9.9
6.3

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 8,058 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 อายุระหว่าง
20-29 ปี จานวน 3,860 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 สถานภาพโสด จานวน 4,404 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จานวน 6,923 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 ประเภทข้าราชการ จานวน 4,705 คน คิดเป็นร้อยละ
54.8 สังกัด กอ.รมน.ภาค 4 สน. จานวน 5,630 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท
จานวน 6,219 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 ระยะเวลาทางานใน กอ.รมน. น้อยกว่า 5 ปี จานวน 4,799 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.0
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ตาราง 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน.
แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้น
ความสาเร็จในการทางาน
1. ท่านปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
2. ท่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วย
3. ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
4. ผลการทางานของท่านประสบผลสาเร็จ
การได้รับยอมรับนับถือ
5. ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
6. ท่านเป็นตัวอย่างในการทางานต่อเพื่อนร่วมงาน
7. ท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
8. ท่านปฏิบัติงานโดยได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
9. ปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสม
10. งานที่ท่านปฏิบัติ ต้องเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ เสมอ
11. งานที่ท่านปฏิบัติมีความท้าทาย
12. ท่านมีอิสระในการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในงาน
13. ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสาคัญ
14. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
15. งานที่ทาอยู่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
16. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ
17. ท่านได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น
18. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน
19. การเลื่อนตาแหน่งงานของท่านมีความเป็นธรรม
แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้น โดยรวม

X

SD

3.58
3.34
3.90
3.67

0.73
0.73
0.77
0.73

3.52
3.47
3.59
3.58

0.72
0.70
0.71
0.71

3.42
3.52
3.55
3.27

0.70
0.74
0.77
0.80

3.42
3.33
3.57

0.75
0.78
0.74

2.91
3.09

0.94
0.88

3.08
3.10
3.42

0.88
0.95
0.78

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.42 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด ได้แก่ ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ
3.90 สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ 2.91
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ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุนของบุคลากร กอ.รมน.
แรงจูงใจด้านปัจจัยคาจุน
นโยบายและการบริหารงานในองค์กร
20. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและแผนการบริหารงาน
21. ผู้บริหารของท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความสาเร็จ
22. หน่วยงานของท่านมีประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม
23. ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
24.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้นา
หน่วยงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
25. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหาใน
การทางานผู้ปฏิบัติสามารถปรึกษาหารือได้
26. ผู้ บัง คับบั ญชามีเ ทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุ กต์ใช้ใ นการท างาน ที่ส่ง ผลให้การ
ปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
27. หัวหน้ามีความเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับท่าน
28. ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน
29. ทีมงานของท่านมีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี
30. เมื่อท่านประสบปัญหาในการทางาน เพื่อร่วมงานยินดีที่จะช่วยเหลือ
เงินเดือนและสวัสดิการ
31. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทา
32. รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ท่านได้รับนั้นเพียงพอที่สามารถดารงชีพในทาง
ส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างสมศักดิ์ศรี
33. การขึ้นเงินเดือนมีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน
34. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน
35. ท่านได้รับการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
36. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในการทางาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเท
อากาศ มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติงานได้สะดวก
37. จานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงานที่รับผิดชอบ มีความเหมาะสม
38. หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาหารกลางวัน
น้าดื่ม ห้องพัก ห้องน้า ห้องสุขา ที่เพียงพอ
39. ขอบเขตหน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของท่านถูกระบุไว้อย่างชัดเจน
40. หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พร้อมในการทางาน

X

SD

3.50
3.60
3.47
3.65

0.80
0.85
0.84
0.82

3.43

0.88

3.35

0.94

3.29

0.93

3.41
3.56
3.63
3.50

0.96
0.87
0.88
0.91

3.20
3.09

0.89
0.91

3.35
3.14
3.31

0.91
0.93
0.96

3.40

0.80

3.13
3.37

0.87
0.89

3.47
3.28

0.81
0.88
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ตาราง 3 (ต่อ)
แรงจูงใจด้านปัจจัยคาจุน
ด้านสุขภาพ
41. หน่วยมีสถานพยาบาลบริการเพียงพอกับความต้องการ
42. หน่วยจัดให้มีเวลาออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
43. หน่วยงานของท่านมีการจัดการด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจาปี จัดกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น
44. หน่วยงานมีการจัดเขตพื้นที่ในการสูบบุหรี่ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัย
45. จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
46. รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี้ เช่น
มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก สาหรับบุคคลภายนอก เป็นต้น
47. หน่วยงานของท่านมีระบบป้องกันภัย เช่น มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียม
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ พร้อมทั้งมีการซักซ้อมแผนให้กับบุคลากร
48. หน่วยมีการสารวจความปลอดภัยของสถานที่ทางาน
ด้านสวัสดิภาพ
49. การจัดสถานที่ในการทางานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน
50. หน่ ว ยงานมี ส ถานที่ ส าหรั บ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพั ก ผ่ อ น และออกก าลั ง กายอย่ า ง
เหมาะสม เช่น ร้านกาแฟ สถานที่ออกกาลังกาย เป็นต้น
51. หน่วยมีการรายงานอุบัติเหตุ เช่น ที่เกิดจากการทางาน, การจราจรภายในหน่วย
หรือมีการอบรม ชี้แจงเพื่อลดอุบัติเหตุ
52. หน่วยจัดให้มีที่จอดรถเหมาะสม เพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ความมั่นคงในงาน
53. องค์กรของท่านมีความมั่นคง
54. ตาแหน่งงานในปัจจุบันของท่านมีความมั่นคง
55. การโยกย้ายตาแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการทางานมีค วามเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจด้านปัจจัยคาจุน โดยรวม

X

SD

3.16
3.28
3.30

0.88
0.91
0.91

3.26

0.92

3.39
3.34

0.83
0.88

3.43

0.87

3.46

0.87

3.43

0.79

3.28

0.90

3.36

0.85

3.22

0.92

3.57
3.41
3.28

0.88
0.89
0.89

3.37

0.88

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุนของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.37 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.65 สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่
รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ท่านได้รับนั้นเพียงพอที่สามารถดารงชีพในทางส่วนตัวหรือครอบครัวอย่าง
สมศักดิ์ศรี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ 3.09
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากร กอ.รมน.
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
โอกาสก้าวหน้าในการทางาน
1. องค์กรของท่านพิจารณายอมรับ ยกย่องชมเชย หรือให้บาเหน็จรางวัลแก่
ผู้ปฏิบัติงานดี
2. องค์กรของท่านพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของท่านอย่างเป็นธรรม
3. องค์กรของท่านมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
องค์กรและการจัดการ
4. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
หาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม
5. หน่วยมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอย่างชัดเจน
6. มีการมอบหมายงานตามความสามารถ เหมาะสมกับบุคลากร
คุณลักษณะเฉพาะของงาน
7. ท่านได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากผู้บังคับบัญชา
8. งานที่ท่านได้รับมอบหมายเป็นงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของท่าน
9. ท่านสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ซึ่งใช้ในการทางานเฉพาะอย่าง เพื่อให้
งานประสบผลสาเร็จ
10. ท่านคิดว่างานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร
คุณลักษณะทางสังคมของงาน
11. การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
12. ท่านทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
13. องค์กรของท่านมีความสามัคคีจนทาให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสาร
14. ท่านได้รับข่าวสารด้านนโยบายและการทางาน อย่างทันถ่วงที
15. ท่านรับรู้แผนงานที่องค์กรทาอยู่ และกาลังทาในอนาคต
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ
16. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อออกจากงาน
17. ท่านคิดว่าสวัสดิการที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความต้องการ
18. หน่วยมีการสารวจความต้องการสวัสดิการ และบริการ เพิ่มเติม เช่น บริการร้านตัด
ผม บริการรถรับ-ส่ง เป็นต้น
19. ท่านคิดว่าการได้รับสิทธิวันทวีคูณเป็นปัจ จัยส าคัญในการเลือกมาปฏิบัติง านใน
องค์กรนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยรวม

X

SD

3.25

0.90

3.27
3.32

0.90
0.89

3.40

0.81

3.49
3.43

0.81
0.82

3.38
3.41
3.51

0.82
0.83
0.83

3.64

0.86

3.51
3.59
3.56

0.81
0.83
0.86

3.56
3.45

0.79
0.79

3.32
3.27
3.22

0.85
0.87
0.90

3.48

0.91

3.42

0.85

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อ ปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดั บ
ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ 3.42 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด ได้แก่ ท่านคิดว่างานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ
3.64 สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ หน่วยมีการสารวจความต้องการสวัสดิการ และบริการ
เพิ่มเติม เช่น บริการร้านตัดผม บริการรถรับ-ส่ง เป็นต้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ 3.22
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ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กอ.รมน.
ความผูกพันต่อองค์กร
ความเชื่อมั่น การยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
1. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจ และยินดีที่จะบอกผู้อื่นว่า ท่านทางานกับองค์กรนี้
2. ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรนี้
3. สาหรับท่านแล้ว องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร
4. ท่านเต็มใจที่จะทางานให้มากกว่าปกติ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ
5. องค์กรแห่งนี้สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้ท่านแสดงความสามารถในการทางาน
6. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุผลสาเร็จ
ขององค์กร
ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร
7. ท่านมีความห่วงใยต่ออนาคตขององค์กรแห่งนี้
8. ท่านมักพูดให้เพื่อนฟังว่า องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยเป็นอย่างยิ่ง
9. ท่านเต็มใจที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายทุกประเภท เพื่อรักษาสถานภาพการทางาน
ในองค์กรแห่งนี้
10. โดยรวมท่านมีความผูกพันกับการปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งนี้ ในระดับใด
ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวม

X

SD

3.68
3.51
3.59

0.85
0.80
0.83

3.71
3.60
3.71

0.81
0.81
0.80

3.66
3.59
3.70

0.81
0.82
0.82

3.68
3.64

0.82
0.82

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับดี โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ 3.64 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่
ท่านเต็มใจที่จะทางานให้มากกว่าปกติ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ และท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุผลสาเร็จขององค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.71 สาหรับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรนี้ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็น เท่ากับ 3.51
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรใน กอ.รมน. โดยรวม
ปัจจัย

X

SD

แรงจูงใจ
ปัจจัยกระตุ้น
ปัจจัยค้าจุน
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความผูกพันต่อองค์กร

3.42
3.37
3.42
3.64

0.78
0.88
0.85
0.82

จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ยความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.64 สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุด ได้แก่ แรงจูงใจด้านปัจจัยค้าจุน โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ 3.37

